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MESA ANGULAR GERENTE p 

816649 PAINEL LARGURA 140/180, UNIOADE VANDAFLEX 2 RS561,15 RS 1.122,30 
PROFUNDIDADE 60CM ALTURA, 
74CM ACABAMENTO. 

2 816657 MICRO-ONDAS 30 LITROS, BRANCO, UNI DADE CONSUL RS 470,00 RS 470,00 
VOLTAGEM 110V 
NOTEBOOK CORE 17 8GB 1TB TELA 

3 816661 15,6" FULL HO, WINDOWS 10, UNI DADE DELL 5 
PROCESSADOR 17, MEMORIA RAM 
8GB HD 1TB, TIPO MEMORIA DDR3L 

Av. Porto Alegre, 11°2525, Centro-Soniso/MT-CEP: 78890-000 I Tel.:(66) 3545 

QTDE UNIDADE MARCA DESCRICAO ITEM c6D. 
VALOR 
UNIT. 

VALOR TOTAL 

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E DAS CONDl<;OES DE PAGAMENTO 
3.1. Os precos a serem pagos a FORNECEDORA sao os aqui reglstrados, confonne especiflcac;6es 
dos itens abaixo: 

CUUSULA SEGUNDA - DA FORMA E DO REGIME DE EXECUCAO 
2.1. Os ltens registrados serao fomecidos de acordo com a necessldade do Municfpio, nos tennos do 
art. 6° e c/c art. 15 da Lei n. 8.666/93. 

CLAUSULA PRIME/RA - DO OBJETO E SUAS CARACTERISTICAS 
1.1. Constitui o objeto do presente processo llcltat6rlo o REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIQAO DE MOVEIS, AR CONDICIONADO, ELETRODOMESTICOS, 
ELETRONICOS, MICROCOMPUTADOR, NOTEBOOK, MONITOR E OUTROS PARA SECRETARIAS 
MUNICIPAIS, confonne termo de referencla em anexo. 
1.2. Os produtos deverao ser fornecidos, conforme especificac;6es constantes do TERMO DE 
REFER~NCIA em anexo ao presente edital. 
1.3. Nao sera permitido a subcontratacao dos itens objeto desta licitai;ao. 

PREGAO PRESENCIAL N° 039/2017 

l ~ITnPAri~c/A. 
ATA DE REG/STRODE PRECOS N° 095/2017 r .:::}. -r 

ub U(\ 
Pelo presente instrumento particular, nesta cldade de Sorrlso, Estado de Mato rosso, 
na sede da Prefeitura Municipal de Sorriso, de um lado o MUNICf PIO DE SORRISO, 
ESTADO DE MATO GROSSO, inscrita no CGC/MF sob o n.0 03.239.076/0001-62, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. ARI GENEZIO LAFIN, brasileiro, 
casado, agente polftico, portador da cedula de identidade RG sob o n.0 607.903 
SSP/MT e CPF/MF sob o n.0 411.319.161.15, doravante denominado "MUNICfPIO", e 
do outro lado a empresa L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E 
REPRESENTAC0ES LTDA • ME, inscrita no CNPJ sob o n.° CNPJ N° 
22.328.534/0001-84, e lnscricao Estadual sob. N.0 13.576.828-4, estabelecida a Rua 
Duzentos, n° 94, Quadra 03, Lote 01, bairro Jardim Imperial, cidade de Cuiaba - MT, 
neste ato representada pelo Sr. JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO, 
portador da cedula de identidade RG n.0 1046612-6 SJS/MT e CPF/MF n.0 

688.596.351-87 doravante denominada "PROMITENTE FORNECEDORA", nos termos 
do artigo 15 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, da Lei Federal n° 
10.520/2002, Decreto Municipal 176/2006, e 044/2013 e alterac;6es posteriores, que 
regulamenta o Pregao Presencial e o Registro de Preeos no Munlcrplo de Sorriso e das 
demais normas legais aplicaveis e, considerando o resultado do PREG.AO 
PRESENCIAL N° 039/2017, para REGISTRO DE PRECOS, finnam a presente ATA DE 
REGISTRO DE PRECOS, obedecidas as disposicoes da Lei Federal n° 8.666/93, suas 
altera¢es posteriores e as condlcees segulntes: 
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3.2. Os pagamentos serao efetuados nos prazo estabelecldos no Oecreto 005/2017, e ap6s o 
recebimento das Notas Fiscais ja devidamente atestadas pelo servidor responsavel pela flscalizac;Ao. 
3.3. Apresentada a Neta Fiscal cabera ao fiscal do contrato atestar a regular reallzac;Ao dos materials 
encaminhando o documento para as provld6nclas relativas ao pagamento, aprovado pela fiscalizac;Ao. 
3.4. A empresa vencedora devera comprovar a sua regularidade fiscal, anexando Juntamente com a 
Neta fiscal, as certidOes de Regularidade Fiscal com a Fazenda, Federal, Estadual, INSS e FGTS, 
atualizadas ate a data da emisseo da Nota Fiscal do m6s de sua cornpetsncla. 
3.5. Nenhum pagamento sera efetuado a Fomecedora enquanto pendente de liquldac;Ao qualquer 
obrigac;Ao que lhe tenha side imposta, em decorrsncia de penalidade ou lnadimplemento, sem que isso 
gere direito a qualquer compensac;Ao. 
3.6. As Notas Fiscals para pagamento deverao conter obrigatoriamente a assinatura dos fiscals 
responsaveis de cada Secretaria, antes de serem encamlnhados para o departamento de finances. 
3.7. As empresas deverao encaminhar as Notas Fiscals ao Setor Administrative de cada Secretarla, 
para que os fiscais efetuem a conferAncia juntamente com a Autorizac;Ao de Fomecimento. 
3.8. A nota fiscal somente sera liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total 
conforrnidade com as especifica¢es exigidas pelo MUNICIPIO. 
3.9. Na eventualidade de apllcac;Ao de multas, estas deverao ser liquidadas simultaneamente com 
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem a apllcac;Ao da penalidade. 
3.1 O. As notas fiscals deverao ser emitidas em moeda corrente do pars. 
3.11. 0 CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura devera ser o mesmo da 
documenta<;ao apresentada no procedimento licitat6rio, devendo constar ainda o nurnero do pregao 
que lhe deu origem. 

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTE DE PREt;OS 
4.1. Os precos reglstrados serso fixos e lrreajustavels durante a vig!ncia da Ata de Reglstro de 
Prec;os. 

4.1.1. Consldera-se Prei;o registrado aquele atribufdo aos materials, inciuindo todas as 
despesas e custos ate a entrega no local indicado, tais como: tributes (Impastos, taxas, 
emolumentos, contribuicoes fiscais e parafiscais), transporte, embalagens, seguros, ao-de- 
obra e qualquer despesa, acess6ria e/ou complementar e outras nae especificad 
Edital, mas que lncidam no cumprimento das obrigac;oes assumidas pela empresa dete 
ata na execucao da mesma. 

Av. Porto Alegre. n"252S, Centro-Soo-riso/MT-CEP, 78890--000 I Tet.,(66) 3,: . 
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MOUSE TOUCHPA ELETROSTATICO, 
- 

PLACA VIDEO DDR3 4GB, CHUPSET 
INTEGRAOO PROCESSADOR USB 3.0 
HDMI 1.4 CARTAO DE MEMORIA SD, 
SDHC, 503.0 

4 816675 MICRO ONDAS, 31 LITROS, BRANCO, UNI DADE CONSUL 1 R$ 510,00 R$ 510,00 220VLTS. 
MESA ESTACAO DE TRABALHO COM 
TAMPO EM 25MM NAS DIMENSOES RS 

5 816698 MINI MAS DE 2.40X1.30 COM 2 UNIDADE MOTIVA 8 RS 8.968,00 
GAVETAS, MATERIAL MOP OU MDF, 1.121,00 
COR MARFIM OU TABACO. 
MESA REUNIAO SEMI OVAL TAMPO 

6 816699 25MM NAS OIMENSOES MINIMAS DE UNI DADE MOTIVA 8 RS 855,80 RS 6.844,80 
2.70X1.20, MATERIAL MOP OU MDF, 
COR MARFIM OU TABACO. 
BAL CAO DE ATENDIMENTO MOP 
RETO NAS DIMENSOES MINIMAS DE 

7 816702 1.50X0.70X1.10 TAMPO 25MM, UNIOAOE MOTIVA 5 R$570,00 R$ 2.850,00 
MATERIAL MOP OU MDF, COR 
MARFIM OU TABACO. 

8 816704 BANQUET A AL TA EM COURISSIMO UNI DADE ITAGOLD 13 R$68,25 RS 887,25 
PRETO 

TOTAL R$ 41.652,36 
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CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIG~NCIA E DE FORNECIMENTO, E DAS 
CARACTERISTICAS DOS SERVICOS REGISTRADOS 
5.1. A Ata de Registro de Preco firmada por torca do presente procedimento tera valldade d 
meses, iniciados a partir da data da sua assinatura, ou seja, de 19/04/2017 a 18/04/2018. 
5.2. Os equipamentos deverao ser entregues de segunda a sexta- feira, das 07:00 as 13:0 
Sorriso -MT). no Departamento de PatrimOnio, localizado na Avenida Ademar Raiter ou n 
serem indicados pelas Secretarias solicitantes devidamente lnformados a empress licitante; 

Av. Porto Alegre, n°2525, Centro-Sorriso/MT-CEP: 78890-000 I Tel.:(66) 35~0,.. 
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4.2. Os precos poderao ser revistos nas hip6teses de oscila<;ao de precos, para mais ou para menos, 
devidamente comprovadas, em decorrsncia de sltua¢es previstas na atrnea "d" do inciso II e do § 5° 
do art. 65 da Lei n° 8.666/93 e alteracoes (sltua¢es supervenlentes e imprevistas, forca maier, caso 
fortuito ou fato do prlnclpe, que configurem area econemtca extraordlnaria e extracontratual}. 

4.2.1. 0 fndice a ser utilizado come base para eventuais reajustes sera o INPC. 
4.3. O 6rgao Gerenclador devera decidir sobre a revisao dos precos ou cancelamento do preeo 
registrado no prazo madmo de dez dias utels, salvo motive de forca maier devidamente justificado no 
processo. 
4.4. No caso de reconhecimento do desequllfbrio econOmico-financelro do preco inicialmente 
estabelecido, o 6rgao Gerenclador, se julgar convenlente, podera optar pelo cancelamento do preco, 
liberando os fomecedores do compromisso assumido, sem apncacao de penalidades ou determinar a 
negoclai;ao. 
4.5. Na ocorrencia do preco registrado tomar-se superior ao preco pratlcado no mercado, O 6rgao 
Gerenciador notiflcara o fomecedor com o primeiro menor preco registrado para o item ou item visando 
a negociayao para a reduyao de precos e sua adequa<;ao ao do mercado, mantendo o mesmo objeto 
cotado, qualidade e especificai;oes. 
4.6. Dando-se por lnfrutlfera a neqoclacao de redu<;ao dos precos, o 6rgao Gerenciador desonerara o 
fomecedor em relac;ao ao item e cancelara o seu registro, sem prejulzos das penalidades cablveis. 
4.7. Simultaneamente procedera a convocacao dos demais fomecedores, respeitada a ordem de 
classifica<;ao visando estabelecer lgual oportunldade de negocla<;ao. 
4.8. Quando o preco registrado tomar-se inferior aos praticados no mercado, e o fomecedor nao puder 
cumprir o compromisso iniclalmente assumido podera, mediante requerimento devidamente instruido, 
pedir revisao dos precos ou o canceiamento de seu registro. 

4.8.1. A comprovacao, para efeltos de revlsao de precos ou do pedldo de cancelamento do 
registro, devera ser feita por meio de documentacao comprobat6ria da eleva<;ao dos precos 
inicialmente pactuados, medlante Juntada de planllha de custos, lista de precos de fabricantes, 
notas fiscals de aqulslcao, de transporte, encargos, etc, alusivas a data da apresentacao da 
proposta e do memento do pleito, sob pena de lndeferimento do pedldo. 

4.9. A revisao sera precedida de pesquisa previa no mercado fomecedor, banco de dados, indices ou 
tabelas oficiais e/ou outros meios disponlveis para levantamento das condii;oes de mercado, 
envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa rernuneracao do service ou fomecimento e 
no embasamento da decisao de deferir ou rejeitar o pedido; 
4.1 O. Preliminarmente o 6rgao Gerenciador convocara todos os fomecedores no sentido de 
estabelecer negocia<;ao visando a manuten<;ao dos precos originariamente registrados, dando-se 
preferencia ao fomecedor de primeiro menor preco e, sucessivamente, aos demais classificados 
respeitados a ordem de classifica<;ao. 
4.11. Nao havendo ltxito nas negociai;oes para definlc;ao de novo preco ou as licitantes nao aceitarem 
o preco maximo a ser pago pela Admlnlstra<;ao. o Orgao Gerenclador revogara a Ata de Registro de 
PreQOS, liberando os fomecedores dos compromissos assumidos, sem aplicac;ao de penalidade. 
4.12. Na ocorrencla de cancelamento de registro de preco para o Item, podera o Gestor da Ata 
proceder a nova licltac;ao para a aqulsli;ao do produto, sem que calba direito de recurse. 
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6RGAO DOTACAO PR OJ/A TIVIDADE ELEMENTO COD RED DES PESA 

SECRETARIA MUNICIPAL OE 03.001.04.123.0032.2.078 MANUTENCAO DE ATIVIDADES 449052 37 FAZENDA DASEMFAZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 03.001.04.122.0032.1076 AQUISlc;:AO DE EQUIP. E MAT. 449052 37 FAZENDA PERMANENTES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 04.001.12.122.0030.2.043 MANUTE~O DAS 449052 64 EDUCACAO E CUL TURA ATMOADES DA SEC. E EDUC. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 04.003.12.361.0051.2.167 MANUT. DO ENSINO 449052 108 EOUCACAO E CUL TURA FUNDAMENTAL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 04.003.12.365.0051.2168 MANUT. DA EDUC. INFANTIL 449052 112 EDUCAC}.O E CUL TURA 

SEC. MUNIC. DE EOUCACAO E 04.005.12.361.0051.1063 AQUISlc;:AO OE EQUIP. E MAT. 449052 108 CULTURA. PERMANENTES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 05.001.15.451.0035.2.102 MANUT. DAS ATMDAOES DA 449052 130 OBRAS E SERV. PUBLICOS SEMOSP 

SEC. MUNICIPAL OE OBRAS E 05.001.15.451.0035.1112 AQUISl<;:AO DE EQUIP. E MAT. 449052 131 SERV. PUBLICOS. PERMANENTES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENV. RURAL E MEIO 06.001.20.806.0029.2.035 MANUTENC}.0 DA SEMDER 449052 170 
AMBIENTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUISl<;:AO DE EQUIP. E MAT. DESENVOLVIMENTO RURAL E 06.001.20.806.0040.1041 PERMANENTES 449052 170 
MEIO AMBIENTE. 

SEC. MUNICPAL DE 08.001.08.244.0048.1023 AQUISlc;:AO OE EQUIP. E MAT. 449052 226 ASSISTENCIA SOCIAL. PERMANENTES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 08.001.08.244.0025.2.020 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE 449052 226 ASSIS'T£NCIA SOCIAL ASSISrtNCIA SOCIAL 

SEC. MUNICIPAL DE IND. E 09.001.23.692.0013.1092 AQUISlc;:AO DE EQUIP. E MAT. 449052 300 COMERCIO. PERMANENTES 

SECRETARIA MUNIC. DE 
MANUTENCAO DA SEMICTUR INDUSTRIA COMERCIO E 09.001.22.861.0034.2.088 449052 300 

TURISMO 
SECRETARIA MUNICIPAL OE 10.001.04.122.0027.2.010 MANUTENc;:AO OAS 449052 314 AOMINISTRA<;:AO ATMDAOES DA SEMAO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 10.001.04.122.0027 .2.015 REESTRUTURA<;:.l.O 00 GANHA 449052 334 AOMINISTRAy.l.O TEMPO 

SECRETARIA MUNICIPAL OE 13.001.27 .812.0031.2.075 MANUTEN<;:.l.O SEMEL 449052 ~ 392 ESPORTE E LAZER 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 13.001.27.812.0017.1070 AQUISlc;:AO DE EQUIP. E MAT. 44'ff2 ~ 392 ESPORTES PERMANENTES 

Av. Porto Al ogre, n°2525, Contro-So,riso/MT-CEP, 78890-000 I T ol.,(06) "f ": - '~ 4 

CLAUSULA SEXTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA 
6.1. As despesas relatlvas a este processo licitat6rio correrao por conta de recursos previstos em 
Orcarnento Municipal. 

5.3. Os objetos llcitados somente serso adquiridos se houver eventual necessldade de aquisi9ao pelo 
Munlcfpio de Sorriso - MT. 
5.4. Ficara a cargo da contratada todas as despesas com a entrega dos produtos no local indicado 
pela Administra,;ao, incluindo a troca dos que porventura foram fomecidos em desacordo com as 
especlfica¢es contidas no Termo de Refer6ncia. 
5.5. Nao sera admitldo em hip6tese alguma o fomecimento de produtos de ma qualidade, ou em 
desacordo com a especlficaeao contida no Termo de Referencia. 

5.2.1. Os ltens deverao ser entregues no prazo maximo de 1 O (dez) dias ap6s sollcltacao: 
5.2.2. Os itens deverao ser entregues na presence do fiscal de contrato devidamente nomeado 
para tal finalidade; 
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6.2. Para o exercfclo de 2017, sere utilizada dotayao orc;amentaria da Lei Orc;amentaria Anual - 
LOA/2017. 

cLAUSULA SETIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
7 .1.Sao direitos e responsabilldades do Munlc!pio: 

7 .1.1. Disponiblllzar todos os meios necessarios para o recebimento dos produtos, objeto da 
contratacao; 
7 .1.2. Com uni car imediatamente a Contratada, qualquer irregularidade no fornecimento do 
objeto licitado e/ou vfcio no produto adquirido para que seja providenclada a regularizac;ao no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas do receblmento da comunlcacao: 
7.1.3. Atestar nas notas fiscais e/ou faturas, mediante a efetiva entrega do objeto desta Ata, 
conforrne ajuste representado pela nota de empenho; 
7.1.4. Aplicar a detentora da ata as penalldades, quando for o caso; 
7 .1.5. Preslar a detentora da ata toda e qualquer intormacao, por estas solicitadas, n 
a perfeita execucao da nota de empenho; 
7 .1.6. Efetuar o pagamento a detentora da ata no prazo avencado, ap6s a entre 
fiscal, devldamente atestada, no setor competente; 
7 .1. 7. Notlficar. por escrito, a detentora da ata da aplicac;ao de qualquer sancao. / 

Av. Porto Alegre, n°2525, Centro-Sorriso/MT-CEP: 78890-000 I Tel.:(66) 3545 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AQUISlc;AO DE 

CIDADES 14.001.15.451.0028.1120 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 449052 408 
PERMANENTES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 10.001.04.122.0027.1.252 
ESTRUTURACAO DO ARQUIVO 449052 316 

ADMINISTRA<;AO MUNICIPAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 10.001.04.122.0027.1.252 
MANUTEN<;:AO DAS 339039 324 

ADMINISTRACAO ATIVIDADES DA SEMAD 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 10.001.04.122.0027 .1.252 MANUTENCAO OAS 339030 321 

ADMINISTRA<;AO ATIVIOAOES DA SEMAD 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AQUISICAO DE 

AOMINISTRA<;AO 10.001 .04.122.0027 .1.252 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 449052 314 
PERMANENTES 

MANUT. DA SECRETARIA DE 10.001.04.122.0052.1015 REESTRUTURACAO DO 449052 334 
ADMINISTRACAO GANHATEMPO 

MANUT. DA SECRETARIA DE 10.001.04.128.0011.1008 IMPLANT. E ESTRUT. 00 R.H. 449052 336 
ADMINISTRACAO 

MANUT. DA SECRETARIA DE 10.001.04.122.0027.1014 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. 449052 314 
ADMINISTRA<;AO PERMANENTES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 11.001.06.183.0021.1082 ESTRUTURACAO DO DEP. DE 449052 355 
GOVERNO TRANSITO. 

SECRET ARIA DE GOVERNO 11.001.04.122.0033.1084 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. 449052 342 PERMANENTES 

GABINETE DO PREFEITO 02.001.04.122.0038.1006 AQUISl<;AO DE EQUIP. E MAT. 449052 22 PERMANENTES 
PROCURADORIA GERAL DO 17.001.02.061.0026.1007 

AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. 449052 494 
MU NICI PIO PERMANENTES 

CONTROI.ADORIA GERAL DO 18.001.04.124.0024.1003 
AQUISl<;AO OE EQUIP. E MAT. 449052 499 

MUNI Cl PIO PERMANENTES 

SECRETARIA MUN. OE 12.001.26. 782.0037 .1137 AQUISl<;AO DE EQUIP. E MAT. 449052 
368 

TRANSPORTES PERMANENTES 

SEC. DE TRANSPORTES 12.001.26.782.0037.1137 AQUISICAO OE EQUIP. E MAT. 449052 368 PERMANENTES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 15.001.10.302.0005.1130 
AOUISICAO DE EQUIP. E MAT. 449052 

438 
SAU DE PERMANENTES 

SECRETARIA MUNICIPAL OE 15.001.10.302.0004.1127 
AQUISl<;AO DE EQUIP. E MAT. 449052 

SAU OE PERMANENTES 423 

FUNDO MUNICIPAL OE SA0DE 15.001.10.301.0004.2110 
MANUTENCAO DE A<;:OES DA 449052 

438 ATEN<;AO BAslCA 

MTPA~/A 
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7.1.8. Conferir e fiscalizar a entrega dos itens objeto da presente licltac;ao. 
7 .1.9. Receber ou rejeitar os produtos ap6s verificar a qualldade e quantidade do mesmo. 
7.1.10. Rejeltar os produtos no todo ou em parte entregues em desacordo com as obrigar;oes 
assumldas. 
7 .1.11. Observer para que sejam mantidas, todas as condlcoes de habilitac;ao e qualiflcacao da 
llcltante contratada exigidas no edital, incluindo o cumprimento das obrigac,oes e encargos 
socials e trabalhistas pela contratada. 
7.1.12. Entregar a contratada a planilha com as datas, horartos e quantidades necessaries para 
atender as requisic,oes dos produtos. 
7.1.13. Emitlr empenho e ordem de fomecimento no valor e quantldade a ser adquirida; 
7.1.14.Receber, analisar e decldlr sobre os produtos entregues em prazo nao superior a 05 
(clnco) dias utels, atestando a Note Fiscal e encaminhando para o pagamento; 
7 .1.15. Reallzar pagamento de acordo com o empenho, os ltens e as quantldades sollcitadas; 
7 .1.16. Fiscalizar a execueao do objeto do contrato; 
7 .1.17. Comunlcar por escrito e tempestivamente ao contratado qualquer altera~ao ou 
lrregularidade na execucao do contrato. 

7 .2. Sao dlreltos e responsabilldades da Detentora da Ata: 
7.2.1. f: responsabilidade da empress fomecedora a entrega dos produtos nas quantidades, no 
horario e nas datas estipuladas, bem coma nas condlcoes estabelecldas no edltal. 
7 .2.2. Fomecer os produtos nas especificac,oes e com a qualidade exigida; 
7 .2.3. Pager todos os tributos, despesas com transporte e outras e custos que incidam ou 
venham a incidir, direta ou indiretamente, sabre os itens fornecldos; 
7.2.4. Manter, durante a valldade da Ata, as mesmas condlcees de habilitac;ao; 
7.2.5. Fomecer o objeto nos termos estlpulados na proposta precos e Termo de ReferAncla do 
edital de licitac;ao. 
7 .2.6. A fomecedora reconhece os direitos da Admlnistrac;ao, em caso de rescisao 
adminlstratlva nas situac,oes prevista no art. 77 da lei n. 8.666/93. 
7.2.7. Em caso do nao cumprimento das especlflcac;oes exigidas no edltal, a empress se 
responsabilizara pela realizac;ao de nova entrega de produto, sem onus algum a contratante. 
7 .2.8. Responsabilizar-se pelos danos causados dlretamente a Contratante ou a terceiros, 
decorrentes de culpa e dolo, quando da execucao do fomecimento, nao exclulndo ou reduzlndo 
esta responsabilldade a fiscallzac;ao ou o acompanhamento pelo Contratante. 
7 .2.9. Levar lmediatamente ao conhecimento da Contratante quaisquer irregularidades 
ocorridas no fornecimento do objeto. 
7 .2.1 O. Prester informa¢eslesclarecimentos sollcltados pelo Contratante, bem como atender 
suas reclernacoes lnerentes ao fomecimento do objeto, principalmente quanta a qualidade, 
providenciando a imedlata correcao das deficiencias, falhas ou lrregularidades constatadas 
pelo Contratante. 
7.2.11. Sujeltar-se a arnpla e lrrestrlta fiscallzac;ao por parte da Contratante para 
acompanhamento da execucao da Ata de Registro de Prey(ls. A exist!ncia da fiscalizac;ao de 
modo algum dlmlnui ou atenua a responsabllldade do fomecedor pela entrega do produto. 
7.2.12. Apresentar as Autorizac;oes de Despesas no ato da entrega dos produtos objeto da 
contratacao, para conferencia e ateste de receblmento. 
7.2.13. Fomecer o objeto da contratacao de acordo com os padroes de qualidade e 
CONTRATANTE e de acordo com as normas tecnicas, ambientais e legals; 
7 .2.14. 0 Onus decorrente do cumprimento da obrigac;ao de fomecimento, flea 
exclusivamente da CONTRATADA; 
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CL.4USULA OITAVA - DAS PENALIDADES 
8.1. A recusa lnjustificada em entregar os itens licitados da empresa com proposta classificada na 
licitac;ao conforme instruc;oes deste edltal ensejarao a aplicac;ao das penalldades enunciadas no art. 87 
da Lei Federal 8.666/93 com as altera¢es posteriores. 
8.2. o Contratado que atrasar a entrega do objeto ou inadimplir o contrato incorrera nas penalidades 
administratlvas prevlstas no art. 86 da Lei n. 8.666/93 e art. 7° da Lei n. 10.520/02. 
8.3. A mutta morat6ria, quando cabfvel, sera da ordem de 1% (um por canto) ao dia, ate chegar o limite 
de 10%(dez por canto), incidente sabre o valor da parte inadimplida. 
8.4. A multa por inadimplemento, total ou parcial do contrato, sera da ordem de 20% (vinte por cento), 
incidente sabre o valor da parte inadimplida. 
8.5. A aplica«;ao das multas nao afasta as demals penalidades, a seguir tipificadas: 

a) Nao celebra o contrato: lmpedido de licitar e contratar com a Administra~o Publica por 
b) Deixar de entregar a documentecao: impedido de licitar e contratar com a Administra~ 
por 02 anos. 
c) Apresentar a docurnentacao falsa: impedido de licitar e contratar com a Admlnistracao Pu 
02 anos. 
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7.2.15. Comunicar a fiscalizac;ao da CONTRATANTE, por escrito, quando verificar quaisquer 
condi¢,es inadequadas a entrega dos produtos ou a iminencia de fatos que possam prejudicar 
a perfeita execucao do contrato; 
7.2.16. Caso nao o fa<;a dentro do prazo estipulado, a CONTRATANTE podera descontar o 
valor do ressarcimento da fatura a veneer ou cobrar em jufzo; 
7.2.17. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato sem autorizacao da 
CONTRATANTE; 
7 .2.18. Planejar a entrega dos produtos juntamente com o Fiscal de Contrato da Secretaria 
solicitante; 
7.2.19. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados peta flscalizacao da 
CONTRATANTE, cujas reciama¢,es se obrigam a atender prontamente; 
7.2.20. Acaitar, nas mesmas condlcoes contratuais, os acresclmos ou supresscSes que se 
fizerem necessaries no quantitativo do objeto desta licitac;ao, ate o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor contratado; 
7.2.21. Nao havendo possibilldade de entrega dos !tens, emltlr Relat6rlo de Nao Conformldade 
descrevendo o(s) motivo(s) da lmpossibilidade; 
7 .2.22. A CONTRA TADA deve entregar os produtos solicitados em conformidade aos 
requisitos previstos em edital. 
7.2.23. Pager todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham incidir, dlreta ou 
indiretamente, sobre os produtos fomecidos. 
7.2.24. Obedecar rigorosamente a Ordem de Fomecimento quanta a entrega, com as datas, 
horanos, locals e quantidades. 
7 .2.25. A CONTRA TADA obriga-se a transportar/deslocar por sua conta e risco os itens 
solicitados. 
7 .2.26. A CONTRA TADA obriga-se a substituir prontamente os itens que estiverem em 
desacordo com o que fol solicitado pelo fiscal do contrato. 
7.2.27. Realizar o fomecimentos dos produtos dentro dos padroes e quantidades requisitados, 
garantlndo a qualldade do objeto fomecldo, segundo exigAnclas legais. 
7 .2.28. Levar lmediatamente ao conhecimento da contratante quaisquer irregularidades 
ocorridas no fomecimento do objeto. 
7 .2.29. Colocar a dlsposlcao da Contratante todos os meios necessarios a comprovacao da 
qualidade dos produtos, permitindo a veriticacao de sua conformidade com as especiflcacoes. 
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CLAUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRE~OS 
9.1. A presente ata podera ser cancelada pelo Municfpio, nos casos pravlstos no art. 77 da Lei n. 
8.666/93, ou de comum acordo, sem Onus, o que devera ser feito mediante notiflcac;;ao extrajudlcial 
com antecedAncia minima de 10 (dez) dlas, no caso de descumprimento de quaisquer das clausulas 
do documento pela •pRQMITENTE FORNECEDORA". 
9.2. A presente Ata de Registro de Prec;os podera ser cancelada, automaticamente, por decurso do 
prazo de vig!ncla ou quando nAo restarem fomecedores registrados e, por iniciativa do Gestor da Ata 
quando: 

9.2.1. A detentora nao retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a 
Administrayao nao aceitar sua justlficatlva; 
9.2.2. A detentora der causa a rescisao administrativa de contrato decorrente de registro de 
precos, a criteria do MUNICIPIO; observada a leglslayao em vigor; 
9.2.3. Em qualquer das hip6teses de lnexecucao total ou parcial de contrato decorrente de 
reglstro de orecos, se asslm for decidido pelo MUNICIPIO, com observancla das dlsposicoes 
legals; 
9.2.4. Os prec;os registrados se apresentarem superiores aos pratlcados no mercado, e a 
detentora nao acatar a revisao dos mesmos; 
9.2.5. Por razees de interasse publicos devldamente demonstrados e justificados pela 
Admlnistra~o. 

9.3. A comunlcacao do cancelamento do preco registrado, nos casos previstos neste Item, sera feita 
por correspond6ncla com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de 
adminlstracao da presente Ata de Registro de Precos. 
9.4. No caso de ser ignorado, lncerto ou inacessivel o enderec;o da detentora, a comunlcacao sera fella 
por publlcacao no 6rgao Oficial do Estado, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preco e 
registrado a partlr da ultima publlcayao. 
9.5. Pela detentora. quando, mediante solicltacao por escrito, comprovar estar imposs 
cumprir as exlgencias desta Ata de Registro de Precos, ou, a juizo do MUNICIPI 
comprovada a ocorrencla de qualquer das hip6teses previstas no artlgo 78, incisos XIII a 
Federal n° 8.666/93. 

d) Atraso na execuc;;ao do objeto: lmpedido de licitar e contratar com a Admlnistrac;;ao Publica por 02 
anos. 
e) Nao mantiver a proposta: impedido de llcitar e contratar com a Administra~ao Publics por 02 
anos. 
f) Falhar na execucao do contrato: lmpedido de licitar e contratar com a Admlnistrac;;ao Publica por 
02 anos. 
g) Fraudar a execucao do contrato: impedldo de licltar e contratar com a Admlnlstrac;;ao Publlca por 
02 anos. 
h) comportar-se de modo inidOneo: impedido de licitar e contratar com a Administrac;;ao Publlca por 
02 anos. 
I) cometer fraude fiscal: lmpedido de licitar e contratar com a Administrac;;ao Publica por 02 anos. 
j) Declarac;;ao de lnidoneidade. 

8.6. De qualquer sanc;;ao imposts, a Fomecedora podera, no prazo maxima de 05 (cinco) dlas utels, 
contado da lntimayao do ato, oferecer recurso a Prefeitura Municipal de Sorriso - MT, devidamente 
fundamentado. 
8.7. A aegynda adjudlcatarta. em ocorrendo a hip(>tese do Item precedente. flcara sulelta As 
mesmas condicoes estabelecldas neste Edltal. 
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CI.AUSULA DEC/MA QUINTA - DA ALTERAt;Ao DA ATA DE REGISTRO DE PRE<;OS 
15.1. A presente Ata de Reglstro de Prec;os podera ser alterada, com as devidas justificativas desde 
que ocorra motivo relevante e devidamente Justlficado pelo Poder Publlco. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PREt;OS 
16.1. Atuarao como fiscals de contrato da Ata de Registro de Pre90 originada do presente 
procedimento, os seguintes servldores nomeados atraves de Portaria especlfica para tat finalldade 
sendo: 

- Secretaria de Administrac;ao: Maria Raquel de Queiroz Xavier da Silva, Leonice Franciosl 
- Secretaria de Fazenda: Maria Borges Moraes 
- Secretaria de Asslstencla Social: Amanda Alves Saldanha 
- Secretaria de Agricultura e Melo Amblente: Marcelle Carolina Jacobs Costa Lopes 
- Secretaria de Saude: Francielle Fabiana Goncalves 
- Secretaria de Ind. Comercio e Turismo: Leonardo Kozak 
- Secretaria de Educacao e Cultura: lnezita Turra Santi 
- Secretaria de Esporte e Lazer: Fabio Cesar Beltrame 

Av. Porto Alegre, n°2525, Contro-Sorri,o/MT-CEP, 78890-000 I Toi.,( 66) 354,,, 

2 

CI.AUSULA DEC/MA QUARTA - DA EFICACIA DA ATA DE REGISTRO DE PREt;O 
14.1. O Munlcfpio promovera a publlcac;ao resumlda da presente Ata de Reglstro de Prec;os na 
imprensa oficlal, qua e condic;ao indispensavel para sua eflcada, ate o quinto dia util do mes seguinte 
ao de sua assinatura, conforme dispoe o art. 61 da Lei N° 8.666/93: 

CI.AUSULA DEC/MA SEGUNDA- DA LEGISLAt;AO APL/CAVEL 
12.1. A presente Ata de Registro de Pre90 obedece aos termos do EDITAL DE PREGAO 
PRESENCIAL N° 039/2017, bem como da Proposta de Pre90 apresentada pela Promltente 
Fomecedora e ao qua determine a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, a Lein° 10.520/2002, o 
Decreto Municipal176/2006, e o Decreto Municipal n. 044/2013, bem coma suas alteracoes 
posteriores. 

CI.AUSULA DEC/MA TERCEIRA - DA MANUTEN<;Ao DAS CONDlt;OES DE HABILITAt;Ao E 
QUALIFICAt;AO 
13.1. A Fornecedora devera manter durante a execucao da Ata de Registro de Prec;os, em 
compatibilidade com as obriga¢es par eta assumidas, todas as condlcces de habilitayao e 
quallficac;ao exigldas na llcitac;ao. 

CI.AUSULA DEC/MA PRIME/RA - DA VINCULAt;AO AO EDITAL 
11.1. Farao parte da presente ata, alem de suas expresses clausulas, lndependentemente de 
transcriyao no corpo do presente, as lnstruc;oes contidas no Edita! de PREGAO PRESENCIAL N°. 
039/2017, bem coma os documentos a ele referentes, alem da proposta apresentada pela 
PROMITENTE FORNECEDORA, no certame licitat6rio. 

CI.AUSULA DEC/MA - DO CANCELAMENTO ADMINISTRA T/VO DA ATA DE REGISTRO DE 
PRE<;O 
10.1. A Fomecedora reconhece, expressamente, os direitos da Administracao Publica em canceler a 
presente Ata de Registro de Prsco, em caso de lnexecucao total ou parcial, com as consequenclas 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, nos termos do art. 77 da Lei n. 8.666/93. 

9.5.1. A solicitac;ao da detentora para cancelamento dos precos registrados devera ser formulada com 
antecedeneia de 30 (trinta) dias, facultada a Administracao a apllcacao das penalidades previstas na 
clausula setirna, caso nao aceitas as razoes do pedido. 
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NOME: MARISETE M 
CPF: 651.470.061-68 

E EQU AMENTOS DE 
--Uiff:CJRMA'ffSA-li-Al~:.E.S.1~.AC0ESLTDA-ME 

JOSE LUIZ BATI TA DA SILVA DAMASCENO <:» 
PROM TEFORNECEOORA 

NOME: ROGERIO FE 
CPF: 007.054.121-30 

TESTEMUNHAS: 

verem assim pactuado, asslnam, este lnstrumento na presence das testemunhas 
abaixo. 

CLAUSULA DEC/MA NONA - DO FORD 
19.1. As partes elegem o faro da Comarca de Sorriso - MT, coma untco competente para dirimir 
quaisquer ao5es oriundas desta Ata com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

CLAUSULA DEC/MA SET/MA - DA AUTORIZAt;Ao PARA AQU/Slt;Ao 
17.1. A Aqulsil;Ao dos ltens objeto da presente Ata de Registro de Precos serao autorizadas, em cada 
caso, pelo ordenador de despesa correspondente, sendo obrigat6rio lnformar ao Departamento de 
Compras do Municfplo, os quantitativos dos itens. 

17.1.1. A ernlssao das notas de empenho, sua retificacao ou cancelamento, total ou parclal 
serao, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a compet!ncia 
para tanto. 

CLAUSULA DEC/MA 0/TAVA-DA CARONA 
18.1. Nos tennos do art. 21 do Decreto n. 044 de 06 de marco de 2013, flea facultado aos 6rgaos ou 
entidades desse Munlcf pio e demais munlcl pios fnteressados a adesao a essa ata de registro de 
preco. 

- Secretaria de Obras e Serv. Publicos: Julia Catiele Nolio 
- Secretaria de Transportes: Julia Catiele Nolio 
- Secretaria da Cidade: Claudiney da S. Oliveira. 
- Secretaria de Govemo: Nathan Noe Adam 
- Gablnete do Prefeito: Rafael Silva Manlezo 
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